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Dalam kondisi normal, jantung merupakan organ 
yangberfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh 
dengan melakukan kontraksi dan relaksasi di setiap 
detaknya. Pada kondisi gagal jantung, kondisi jantung 
menjadi terlalu lemah untuk berfungsi dengan baik.
 
Gagal jantung atau heart failure merupakan sindroma 
klinis yang ditandai oleh gejala dan tanda �sik yang 
disebabkan oleh ketidakmampuan jantung untuk 
memenuhi kebutuhan suplai darah ke bagian tubuh 
lainnya akibat kelainan struktural maupun fungsional 
jantung. Kondisi ini dapat menyebabkan fungsi beberapa 
organ tubuh tidak maksimal, atau bahkan terhenti.

Penyebab dan Risiko Gagal Jantung 
Ada beberapa kondisi yang dapat menyebabkan gagal 
jantung, baik yang disebabkan oleh penyakit dasar pada 
jantung maupun di luar jantung, antara lain:

• Gangguan ritme jantung.
• Gangguan otot jantung, atau kardiomiopati.
• Infeksi pada jantung atau miokarditis.
• Katup jantung yang mengalami kerusakan.
• Penyakit jantung koroner.
• Penyakit jantung bawaan sejak lahir.
• Kekurangan sel darah merah atau anemia.
• Memiliki kondisi kesehatan seperti hipertensi, diabetes,  
   ataupun penyakit tiroid.

Meski penyakit gagal jantung ini bisa menimpa siapa 
saja, namun dalam banyak kasus penyakit ini didapati 
pada mereka yang sudah mencapai usia lebih dari 40 
tahun. Selain itu, wanita memiliki prevalensi yang lebih 
tinggi untuk mengalami kondisi ini ketimbang pria di usia 
lanjut.

Risiko gagal jantung juga tinggi pada kelompok orang 
yang menderita tekanan darah tinggi, sedang menjalani 
pengobatan tertentu, obesitas atau berat badan 
berlebih, dan memiliki pola hidup tidak sehat, seperti 
jarang berolahraga, merokok, serta konsumsi junk food.
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Kapan Harus Memeriksakan Diri ke Dokter?
Setiap orang memiliki gejala yang bervariasi, tergantung dari penyebab utama 
munculnya gagal jantung. Namun, secara keseluruhan Anda dianjurkan untuk segera 
memeriksakan diri ke dokter jika sudah mendapati beberapa tanda berikut ini:

• Sesak napas, terutama semakin memberat dengan aktivitas, seperti berjalan atau naik 
tangga atau tidur telentang datar.

• Tubuh terasa sangat lemas atau lelah hingga tidak mampu untuk melakukan aktivitas 
harian.

• Terjadi pembengkakan di area kaki, termasuk telapak kaki dan pergelangan kaki 
   (edema).
• Jantung berdenyut cepat, lebih dari 120 kali 

per menit saat istirahat (palpitasi).
• Sering terbangun di tengah malam karena 

sesak napas.
• Kebingungan atau merasa gelisah.
• Batuk di malam hari.

Diagnosis Gagal Jantung
Selama pemeriksaan, dokter akan melakukan 
beberapa evaluasi, mulai dari memantau riwayat 
kesehatan, bertanya terkait gejala yang 
dirasakan, bertanya tentang riwayat kesehatan 
keluarga (untuk mengetahui ada atau tidaknya 
faktor genetik), hingga melakukan tes �sik. 
Berikut ini adalah beberapa langkah yang 
biasanya dilakukan saat pemeriksaan �sik, 
antara lain:
Mendengarkan detak jantung menggunakan 
stetoskop. Cara ini untuk mengetahui apakah 
ada suara jantung yang terdengar abnormal 
(murmur jantung) atau tidak.
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Memeriksa beberapa bagian tubuh, seperti kaki, perut, lengan dan pembuluh darah di leher. Hal 
ini dilakukan untuk mengetahui adanya pembengkakan di bagian tubuh tersebut. Mendengarkan 
paru-paru. Hal ini dilakukan untuk mencari kemungkinan penumpukan cairan di dalamnya.

Untuk memastikan kondisi pasien, dokter akan meminta untuk melakukan beberapa pemeriksaan 
penunjang, diantaranya tes darah, elektrokardiogram, ekokardiogra�, angiogram koroner, 
pengambilan gambar dengan CT Scan dan MRI Scan jantung, serta pemeriksaan lainnya yang 
mungkin dibutuhkan.

Pengobatan Gagal Jantung
Hingga saat ini belum ada pengobatan yang secara spesi�k dapat mengatasi masalah gagal 
jantung. Pengobatan yang dilakukan hanya berfungsi untuk mengontrol gejala, meningkatkan 
kualitas hidup agar pasien dapat beraktivitas secara normal tergantung pada derajat penyakitnya, 
dan menurunkan risiko komplikasi akibat gagal jantung seperti gangguan irama jantung, 
gangguan fungsi ginjal dan paru, stroke, hingga kematian mendadak.
 
Untuk membantu memaksimalkan fungsi kerja jantung, dokter mungkin akan meresepkan 
beberapa golongan obat, diantaranya:
• Antagonis aldosteron.
• Angiotensin II receptor blockers.
• Enzim angiotensin-converting inhibitor.
• Beta blockers.

Selain dengan terapi obat-obatan, dalam 
beberapa kondisi dokter dapat menyarankan 
pasien untuk mengambil prosedur operasi, di 
antaranya operasi perbaikan katup jantung, 
operasi bypass jantung, operasi transplantasi 
jantung, dan pemasangan ventricular assist 
device. 
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Penanganan gagal jantung juga membutuhkan komitmen dan kepatuhan pasien untuk 
mengonsumsi obat secara teratur sesuai anjuran dokter, kontrol rutin ke dokter, dan 
beberapa hal yang dapat dilakukan dalam upaya pengobatan di atas, seperti:

• Lebih aktif secara �sik dengan rutin berolahraga, minimal 30 menit per hari. Pilih olahraga 
dengan intensitas rendah hingga menengah.

• Kurangi asupan makanan yang mengandung gula, garam, dan lemak yang tinggi.
• Lakukan diet sehat untuk mempertahankan berat badan tetap ideal.
• Istirahat yang cukup dan penuhi kebutuhan cairan tubuh.
• Kendalikan stres dan berhenti merokok.
• Konsumsi makanan sehat.

Meski sudah tidak merasakan gejalanya, pasien harus tetap mengonsumsi obat yang 
diresepkan dokter. Jika sudah habis, segera hubungi dokter untuk melakukan pemeriksaan, 
sekaligus untuk memastikan apakah terapi obat akan dilanjutkan atau diganti dengan 
metode lain. Selain itu, sangat dianjurkan untuk melakukan medical check up minimal satu 
kali per 6-12 bulan. Hal ini dilakukan untuk memantau kondisi kesehatan secara 
menyeluruh.
 
Dengan melakukan pemeriksaan dan pengobatan yang tepat, penderita gagal jantung 
diharapkan memiliki kualitas hidup yang baik, merasa lebih sehat, dan menjadi lebih aktif.
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Foramen ovale (FO) adalah bagian normal dari sirkulasi 
janin yang merupakan lubang di septum antara atrium 
kanan dan kiri jantung. Darah kaya oksigen mengalir dari 
plasenta ke sirkulasi arteri janin melalui FO. Proses ini 
diperlukan karena paru-paru janin tidak berfungsi saat 
berada di dalam rahim. Setelah melahirkan, foramen ovale 
ini menutup secara alami. Jika foramen ovale masih terbuka 
maka kondisi tersebut mengakibatkan keadaan patent 
foramen ovale dan terjadi pada sekitar 25% orang, PFO 
bertahan hingga dewasa. 

Patent foramen ovale dapat tidak menimbulkan gejala, 
sehingga banyak pasien yang tidak menyadari bahwa 
mereka menderita PFO. Sebagian besar pasien baru 
menyadari bahwa dirinya menderita PFO ketika melakukan 
pemeriksaan untuk penyakit lain. 

Beberapa kasus PFO ditemukan dengan stroke kriptogenik 
atau serangan iskemik transien. Mekanisme terjadinya 
stroke pada PFO cukup jelas. Adanya hubungan antara 
atrium kanan dan atrium kiri karena PFO menyebabkan 
thrombus yang berasal dari sirkulasi vena bisa masuk ke 
sirkulasi atrial yang disebut dengan paradoxical embolism. 
Bentuk lain yang lebih jarang dari presentasi termasuk 
gejala seperti migrain atau penyakit dekompresi (pada 
penyelam) (Bonati et al, 2010). Manifestasi yang lebih jarang 
dapat mencakup infark miokard (Agostoni et al, 2004), 
infark ginjal (Carey et al, 1999) dan emboli lemak (Pell et al, 
1993).

DETEKSI PFO
PFO biasanya dideteksi dengan ekokardiogra� transtorakal, 
ekokardiogram transesofageal (TEE), atau Doppler 
transkranial. TEE adalah tes yang paling sensitif, terutama 
bila dilakukan dengan media kontras yang disuntikkan 
selama batuk atau manuver Valsava.

TTE adalah bagian dari pemeriksaan rutin pada pasien 
stroke. Ini juga non-invasif tes untuk deteksi PFO dengan 
spesi�sitas 99%.
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Ekokardiogra� transesofageal (TEE) secara historis dianggap 
sebagai standar emas untuk mendeteksi PFO pada orang 
dewasa penderita stroke. TEE juga diperlukan untuk 
menjelaskan anatomi septum atrium selama operasi anak 
atau intervensi kateterisasi jantung. Dalam beberapa operasi, 
seperti perbaikan Tetralogy of Fallot (TOF). 

PFO dengan ukuran kecil dapat diabaikan atau dibuatkan 
lubang di septum atrium yang memungkinkan shunting 
kanan-ke-kiri dan menjaga jantung dalam keadaan 
hipertro�k ventrikel kanan Apabila lubang foramen ovale 
sulit dilihat dari echo, mungkin akan dilakukan tes gelembung 
(bubble test). Tes ini dilakukan dengan menyuntikkan cairan 
garam melalui pembuluh darah. Jika dalam pemeriksaan 
terlihat gelembung udara bergerak dari bilik kanan ke kiri 
jantung, dokter dapat memastikan pengidap positif PFO.
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Manajemen PFO terutama bertujuan untuk mencegah stroke atau kejadian transien iskemik 
melalui tatalaksana medis untuk menghindari pembentukan trombus atau melalui intervensi 
untuk menutup paten foramen ovale. Tatalaksana medis dianjurkan untuk semua pasien dengan 
PFO.
 
Secara umum, ada dua cara untuk mencegah stroke berulang pada pasien stroke kriptogenik 
terkait PFO. Salah satunya adalah penutupan PFO dengan transkateter diikuti dengan pemberian 
agen antiplatelet ganda, seperti aspirin dan clopidogrel, selama beberapa bulan. Selain itu dapat 
dengan pengobatan medis yang menggunakan antitrombotik, antiplatelet atau antikoagulan. 
Penutupan PFO bertujuan untuk menghindari kejadian neurologis dan penggunaan antikoagulan 
jangka panjang.
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Memakai masker

Mencuci tangan

Menjaga jarak &
menghindari kerumunan

Mengurangi mobilitas

Makan makanan
bergizi

Olahraga secara
teratur

Menjaga kesehatan
mental

Menjaga kebersihan baik
di rumah dan tempat kerja

TIPS PENCEGAHAN
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Sudah vaksin dan unduh aplikasi Peduli Lindungi 
sebagai akses

Melakukan test COVID19 secara periodik

Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap
akses masuk

Wajib menggunakan masker dan rumah hingga ke 
tempat kerja

Hindari menyentuh wajah dengan tangan

Jaga jarak & tidak berkerumun

Cuci tangan pakai sabun setibanya di tempat kerja

Ganti masker setiap 4 jam sekali

Tiba di rumah langsung

mandi, cuci baju dan cuci masker

PANDUAN PROTOKOL KESEHATAN
KARYAWAN ERA NEW NORMAL

Setelah melewati masa pandemi dan kembali bekerja di dalam 
ruang kerja tentu saja kita harus menjaga protokol kesehatan 
untuk mencegah terkena COVID19. Ikuti panduan berikut agar 
aman bekerja di kantor

GREAT
Reads February 2022

Vol. 19

Panduan Protokol Kesehatan Karyawan
Era New Normal

GREAT Health Article



GREAT
Reads February 2022

Vol. 19

Layanan Telekonsultasi dan Paket Obat Gratis
bagi Pasien Isoman Terkonfirmasi Omicron

GREAT Health Article



GREAT
Reads February 2022

Vol. 19



GREAT
Reads February 2022

Vol. 19



ALUR 1: Cek Whatsapp Resmi Kemenkes RI

Klik link Good Doctor
atau GrabHealth dari
Whatsapp Kemenkes

untuk mengakses layanan.

Kemenkes RI

5:18 PM

5

Informasikan kepada dokter,
Anda adalah pasien program

Kemenkes RI. Dokter akan
memberikan resep digital.

6 7

Upload resep digital dari Dokter
GrabHealth atau Good Doctor

di website
https://isoman.kemkes.go.id

/pesan_obat

Setelah diproses, pasien
mendapatkan SMS dari layanan
SiCepat yang berisi nomor resi

dan status pengiriman.

8

Obat dari apotek
Kimia Farma akan

dikirim ke alamat Anda.

9

yang terafiliasi dengan
Kemenkes RI.

kasus positif COVID-19
di Kemenkes (NAR).

Kemenkes RI secara
otomatis. 

Kemenkes RI

Lakukan tes PCR / Swab
Antigen di laboratorium

Jika hasilnya positif, pihak
lab melaporkan ke database

Pasien akan menerima
Whatsapp dari

1 2
5:18 PM

3 4

Pastikan Anda telah mengunduh
aplikasi Grab (GrabHealth)

atau Good Doctor, selesaikan
tahap registrasi user.

Cara Memperoleh
Paket Obat COVID-19
& Konsultasi  GRATIS
dari Kemenkes RI

*Hanya untuk mereka yang telah melakukan test PCR dengan hasil positif 
di lab afiliasi Kemenkes RI dan tidak memiliki gejala atau gejala ringan.
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Lakukan tes PCR / Swab
Antigen di laboratorium
yang terafiliasi dengan

Kemenkes RI.

Anda dapat cek di
http://isoman.kemkes.go.id

masukkan NIK, apakah kamu
terdaftar dalam program

Isoman Kemenkes RI.

Informasikan kepada dokter,
Anda adalah pasien program

Kemenkes RI. Dokter akan
memberikan resep digital.

1 2 3

4 5 6

Pastikan Anda telah mengunduh
aplikasi Grab (GrabHealth)

atau Good Doctor, selesaikan
tahap registrasi user.

*Hanya untuk mereka yang telah melakukan test PCR dengan hasil positif 
di lab afiliasi Kemenkes RI dan tidak memiliki gejala atau gejala ringan.

Setelah diproses, pasien
mendapatkan SMS dari layanan
SiCepat yang berisi nomor resi

dan status pengiriman.

8

Obat dari apotek
Kimia Farma akan

dikirim ke alamat Anda.

9

ALUR 2: Cek NIK Mandiri di isoman.kemkes.go.id

https://isoman.kemkes.go.id

Jika hasilnya positif, pihak
lab melaporkan ke database

kasus positif COVID-19
di Kemenkes (NAR).

Klik Logo Good Doctor
pada menu ‘Konsultasi

Daring’ di halaman
http://isoman.kemkes.go.id

http://isoman.kemkes.go.id

7

Upload resep digital dari Dokter
GrabHealth atau Good Doctor

di website
https://isoman.kemkes.go.id

/pesan_obat
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Hipertensi
DM
Gagal Jantung
Penyakit Jantung Koroner

!
PPOK (penyakit paru kronis)
Gagal ginjal kronis
Kanker
Imunosupresi

Jika memiliki kondisi
yang tergolong komorbid:

Maka isolasi mandiri di rumah  TIDAK DISARANKAN 
dan dianjurkan untuk segera ke rumah sakit.
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Email Subject: Artikel tentang Merokok dan Kesehatan Mata

     Seperti yang sudah kita ketahui bahwa merokok dapat menyebabkan berbagai
gangguan kesehatan. Merokok juga dapat membahayakan hampir seluruh organ tubuh
termasuk mata. Umumnya orang-orang mengetahui bahwa merokok dapat
menyebabkan penyakit jantung dan hipertensi tetapi jarang sekali yang mengetahui efek
samping dari merokok terhadap penglihatan
     Ada baiknya kita mengetahui berbagai penyakit mata yang tingkat keparahannya bisa
dipengaruhi oleh rokok, antara lain:

Katarak
Katarak adalah kekeruhan yang terjadi pada lensa alami manusia dan dapat
menyebabkan kebutaan. Merokok dapat meningkatkan kejadian katarak sampai 2
kali lipat dan resikonya akan meningkat seiring jumlah rokok yang dihisap.

Degenerasi Makula
Degenerasi makula adalah suatu penyakit yang menyerang daerah makula pada
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menyebabkan kebutaan. Merokok dapat meningkatkan kejadian katarak sampai 2
kali lipat dan resikonya akan meningkat seiring jumlah rokok yang dihisap.

Degenerasi Makula
Degenerasi makula adalah suatu penyakit yang menyerang daerah makula pada
retina,makula berfungsi untuk penglihatan detil dan tengah.Penderirta degenerasi
makula akan mengalami titik buta pada bagian tengah penglihatannya. Merokok
dapat meningkatkan resiko degenerasi makula sampai 3 kali lipat . Pada wanita
perokok diatas  80 tahun resikonya dapat meningkat sampai 5 kali. Sedihnya
penyakit ini belum ada obatnya sehingga bisa mengarah ke kebutaan.

Uveitis
Berdasarkan studi yang dilakukan merokok dapat meningkatkan resiko Uveitis
sampai 2 kali lipat dibandingkan bukan perokok. Uveitis merupakan peradangan
lapisan tengah mata, penyakit ini cukup serius karena dapat mengakibatkan
hilangnya penglihatan total.

Mata Kering
Penderita mata kering mengalami penurunan produksi air mata yang berfungsi
untuk melembabkan kornea agar tetap sehat. Asap rokok dapat menyebabkan
iritasi yang akan memperparah kondisi mata kering, hal juga juga terjadi pada
perokok pasif.

Penyakit mata pada bayi
wanita yang merokok selama proses kehamilan sama saja memberikan racun
pada sang janin yang berpotensi membahayakan kesehatan janin. Bayi yang lahir
dalam keadaan juling dan saraf penglihatan yang tidak berkembang merupakan
efek dari nikotin yang diterima selama dalam kandungan. Wanita hamil yang
merokok juga beresiko untuk lahir prematur.

Pengaruh Rokok Bagi Penglihatan
GREAT Health Article
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kunjungi website CORPORATE PARTNERSHIP di

https://www.optikmelawai.com/id/corporate-account
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Kini peserta asuransi kumpulan

Great Eastern Life Indonesia, bisa memanfaatkan

layanan telemedicine dari

Syarat dan ketentuan:
Konsultasi dokter umum akan memotong 
manfaat limit rawat jalan dokter umum.
Biaya per konsultasi dokter umum: Rp 17.000

Konsultasi dokter spesialis akan memotong 
manfaat limit rawat jalan dokter spesialis.
Biaya per konsultasi dokter specialis: Rp 80.000

Pembelian obat-obatan dan biaya pengantaran 
akan memotong manfaat limit obat.

Layanan dari GoodDoctor ini hanya bisa 
digunakan oleh Peserta asuransi kumpulan 

dengan jaringan TPA

Peserta asuransi kumpulan yang memiliki 
manfaat Rawat Jalan.

Mulai
Juli 2021

Kini Konsultasi Dokter dan Pembelian Obat

Bisa Melalui Aplikasi CASHLESS!

GREAT
NEWS

Konsultasi Dokter Melalui Aplikasi GoodDoctor
GREAT Health Article

GREAT
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Vol. 19



MUDAH
Cukup menjawab pertanyaan kesehatan sederhana dan
tanpa cek medis

LENGKAP
Dilengkapi berbagai Asuransi Tambahan:
• Asuransi Tambahan Great Pro Life:
  Manfaat meninggal dunia karena sebab apapun
• Asuransi Tambahan Great Pro Critical:
  Manfaat Penyakit Kritis
• Asuransi Tambahan Great Pro Medical:
  Manfaat Rawat Inap, Rawat Jalan dan Rawat Gigi

TERJANGKAU
Premi mulai dari Rp 2 Juta dan dapat dipilih sesuai
kebutuhan dan kemampuan

Great Pro Solution
GREAT Health Article

GREAT
Reads February 2022

Vol. 19

TELAH
HADIR

SEKARANG KAMU
BISA PILIH ASURANSI
SEMUDAH PILIH TOPPING
SANDWICH FAVORIT KAMU

Masukkan kode referral

Untuk mendapatkan Exclusive Diffuser
atau Earphone Bluetooth*

SIAPJALANIHIDUP

Yuk, dapatkan produknya di: id.gelife.co/PROMO-GPS

Perlindungan
Jiwa

Penyakit Kritis

Rawat Gigi

Rawat Jalan

Perlindungan
Kecelakaan Diri

Rawat Inap

• Periode Promo 25 Januari - 28 Februari 2022
• Untuk 5 orang pertama yang membeli asuransi Great Pro 

Solution dengan min. Premi Rp 5 Juta akan mendapatkan 
Exclusive Diffuser.

• Untuk 3 orang pertama yang membeli asuransi Great Pro 
Solution dengan min. Premi Rp 2,5 Juta akan mendapatkan 
Exclusive Bluetooth Earphone.

• Wajib menyertakan screen capture dengan penggunaan kode 
“SIAPJALANIHIDUP” sebelum checkout untuk mendapatkan 
promo.

• Hadiah akan diberikan setelah Polis melewati masa freelook.

Kode Referral (Opsional)
Masukkan kode referral kamu

Kode referral berhasil digunakan

SIAPJALANIHIDUP

*Syarat & ketentuan promo:



Email Subject: Artikel tentang Merokok dan Kesehatan Mata

Great Pro Assurance
GREAT Health Article

gogreat.greateasternlife.co.id
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�bject: Artikel tentang Merokok dan Kesehatan Mata

 kita ketahui bahwa merokok dapat menyebabkan berbagai
Merokok juga dapat membahayakan hampir seluruh organ tubuh

mnya orang-orang mengetahui bahwa merokok dapat
kit jantung dan hipertensi tetapi jarang sekali yang mengetahui efek
k terhadap penglihatan
engetahui berbagai penyakit mata yang tingkat keparahannya bisa
, antara lain:

kekeruhan yang terjadi pada lensa alami manusia dan dapat

kita ketahui bahwa merokok dapat menyebabkan berbagai
erokok juga dapat membahayakan hampir seluruh organ tubuh
ya orang-orang mengetahui bahwa merokok dapat
antung dan hipertensi tetapi jarang sekali yang mengetahui efek
rhadap penglihatan
getahui berbagai penyakit mata yang tingkat keparahannya bisa
ntara lain:

keruhan yang terjadi pada lensa alami manusia dan dapat
utaan. Merokok dapat meningkatkan kejadian katarak sampai 2

konya akan meningkat seiring jumlah rokok yang dihisap.

kula

gogreat.greateasternlife.co.id

Great Heart Attack Protection
GREAT Health Article
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gogreat.greateasternlife.co.id

Great Cancer Protection
GREAT Health Article
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Great Saver Assurance
GREAT Health Article

gogreat.greateasternlife.co.id
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GREAT Promo

E-voucher discountdari

15%*UP
TO

E-voucher discountdari

20%*

E-voucher discountdari

10%*
1 Paket (Total 10x Konsultasi Dokter Online) 
melalui aplikasi YesDok untuk 5 orang 
(1 Nasabah + 4 orang anggota Keluarga).

XTRAGREAT
PACKAGE*

dari

Dapatkan FEBolous Promo
untuk pembelian produk di

Periode 1-28 Februari 2022

GREAT
Reads February 2022

Vol. 19

Masukkan kode referral

sebelum checkout

SIAPJALANIHIDUP
Yuk, dapatkan promo dan produknya di:

id.gelife.co/GoGREAT

*Syarat & Ketentuan lengkap: id.gelife.co/Promo-GoGreat



GREAT Promo

PEMBELIAN KACAMATA

JADI SEMAKIN MUDAH

Mulai per tanggal 1 Februari 2021, 
untuk pembelian kacamata tidak 
memerlukan lagi surat rujukan dokter 
dari Dokter Mata

Pemeriksaan mata dapat dilakukan di 
semua cabang Optik Melawai

Ketentuan ini berlaku khusus di Optik 
Melawai

untuk melembabkan kornea agar tetap sehat. Asap rokok dapat menyebabkan
iritasi yang akan memperparah kondisi mata kering, hal juga juga terjadi pada
perokok pasif.

Penyakit mata pada bayi
wanita yang merokok selama proses kehamilan sama saja memberikan racun
pada sang janin yang berpotensi membahayakan kesehatan janin. Bayi yang lahir
dalam keadaan juling dan saraf penglihatan yang tidak berkembang merupakan
efek dari nikotin yang diterima selama dalam kandungan. Wanita hamil yang
merokok juga beresiko untuk lahir prematur.

APAKAH ANDA SUDAH MENGGUNAKAN CASHLESS PROGRAM?
kunjungi website CORPORATE PARTNERSHIP di

https://www.optikmelawai.com/id/corporate-account
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https://www.optikmelawai.com/id/corporate-account

GREAT
Reads February 2022

Vol. 19

GREAT Promo
Great Eastern Life Indonesia 
& Optik Melawai

20%
KHUSUS PESERTA

DISKON HINGGA

• Discount diberikan untuk peserta dan keluarga yang memiliki benefit 
  cashless kacamata
• Peserta membawa kartu Great Eastern Life Indonesia dan ID Card/KTP
• Pihak Outlet Optik Melawai akan melakukan verifikasi data
• Berlaku 2 Juni 2021 sd 1 Juni 2023

Tunjukan kartu Live Great

& Dapatkan Diskon!



Pastikan Kesehatan Anda Terpantau di Rumah

GREAT Promo

GREAT
Reads February 2022

Vol. 19

Berlaku sampai 31 Desember 2022
Untuk informasi lebih lanjut hubungi: 0812 1000 5911 (Whatsapp)



GREAT Promo

FREE ROOM
UPGRADE*

Berlaku mulai April 2021
sampai 30 April 2022

Berlaku untuk semua
jenis kelas kamar

brawijayahospital.com brawijaya.healthcare RS_BWCH +6221 7211 337

GREAT
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www.mayapadahospital.com

@MayapadaHospital Mayapada HospitalMayapada Hospital| |

GREAT Promo
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GREAT Promo

Khusus untuk Peserta
Asuransi Kumpulan
Great Eastern Life Indonesia

Berlaku sampai
30 April 2022

Berlaku mulai dari
kelas kamar II

Sesuai dengan
ketersediaan kamar

Untuk Reservasi, Hubungi:
Wasilah - 0821 1537 5466

NIKMATI PROGRAM
AUTOMATIC ROOM UPGRADE
DI RS PREMIER JATINEGARA

GREAT
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TERAKREDITASI PARIPURNA
KARS

We Care with Passion

EMC HEALTHCARE
PRIORITY SERVICE
Bagi peserta Asuransi Great Eastern 
yang berobat di EMC Healthcare
akan mendapatkan pendampingan oleh 

EMC Priority Liaison Officer (EPLO)

   

   

• RS EMC SENTUL
Jl. MH. Thamrin Kav. 57. Sentul City   

   Bogor - Jawa Barat 16810
PIC: 0819 2018 278 (Siska)

   

   

• RS EMC Pulomas
(d.h OMNI Hospital Pulomas)
Jl. Pulomas Barat VI No. 20
Pulo Gadung - Jakarta Timur 13210
PIC: 0813 2925 1124 (Martharina)

• RS EMC Cikarang
(d.h OMNI Hospital Cikarang)
Komp. The Oasis Kav No. 1
Jl. Raya Cikarang. Cibarusah Selatan
Cikarang - Bekasi 17530
PIC: 0812 1256 8870 (Triana)

• RS EMC Alam Sutera
(d.h OMNI Hospital Alam Sutera)
Jl. Alam Sutera Boulevard Kav 25
Tangerang Selatan - Banten 15325
PIC: 0821 6324 2613 (Cindy)

• RS EMC TANGERANG
Jl. KH. Hasyim Ashari No. 24. Buaran Indah 

   Tangerang - Banten 15119
PIC: 0878 8599 0707 (Endah)

• RS EMC Pekayon
(d.h OMNI Hospital Pekayon)
Pulo Ribung No.1. Pekayon Jaya
Bekasi Selatan - Jawa Barat 17148 

PIC: 0812 8227 8582 (Vanny)

www.emc.idwww.emc.id rs.emc RS EMCrumahsakit.EMC

GREAT Promo
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GREAT Promo

Siloam Special Benefit
Special Benefits Seamless Service
(in-room admission/discharged) untuk Peserta dengan benefit kamar mulai dari 
kelas setara VIP dan keatas. 

Free delivery service atau jasa pengantaran untuk 
obat dengan maksimum radius 20 km (dua puluh 
kilometer. 

Free 1x (satu kali) meals untuk 1 (satu) pendamping 
atau keluarga peserta dengan benefit kamar dan 
free 3x (tiga kali) meals untuk pasien anak. Di 
khususkan untuk kelas kamar setara VIP dan keatas 
(berupa voucher makan atau setara dengan menu 
Peserta). 

Free ambulance (penjemputan) service selama ada 
indikasi Rawat Inap dengan jarak maksimum radius 
30 km (tiga puluh kilometer). 

VIP lounge atau waiting room untuk Peserta yang 
melakukan Medical Check-Up (MCU) minimal
Rp 2.500.000. 

Escort Service atau Pendampingan Peserta oleh 
Petugas Rumah Sakit terkait untuk Medical 
Check-Up minimal Rp 2.500.000 (harus melakukan 
reservasi h-3 untuk mendapatkan pedampingan). 
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GREAT Promo

Paket Maternity
Mulai dari 
Normal : 9 Jutaan   |   Sectio Caesaria : 16 Jutaan

Berlaku di seluruh Siloam Hospitals Group
Prime Area (PA)
Siloam Hospitals Kebon Jeruk
Siloam Hospitals Lippo Village
MRCCC Siloam Hospitals Semanggi
Siloam Hospitals TB Simatupang
Siloam Hospitals ASRI
RS Jantung Diagram Depok

Secondary Area (SA)
Siloam Hospitals Lippo Cikarang
Siloam Hospitals Kupang
Siloam Hospitals Yogyakarta
Siloam Hospitals Surabaya
RS Siloam Dhirga Surya Medan
Siloam Hospitals Bekasi Sepanjang Jaya (RS Hosana Medica Bekasi)
Siloam Hospitals Jambi
Siloam Hospitals Buton
RS Putera Bahagia Cirebon
Siloam Hospitals Balikpapan
Siloam Hospitals Labuan Bajo
Siloam Silampari (Lubuklinggau)
Siloam Hospitals Manado
BIMC Hospital Nusa Dua
Siloam Hospitals Jember
Siloam Hospitals Makassar
Siloam Hospitals Bekasi Timur
Siloam Hospitals Semarang
Siloam Sriwijaya Palembang
Siloam Hospitals Sentosa Bekasi 
Siloam Hospitals Palangka Raya
Siloam Hospitals Bali (Denpasar)
Siloam Hospitals Mataram (RS Grha Ultima Medika)
RSU Syubbanul Wathon Tegalrejo (Magelang)
Siloam Hospitals Purwakarta
Siloam Hospitals Bangka Belitung
Siloam Hospitals Paal Dua Manado
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Berlaku harga corporate dengan minimum 100 peserta

Berlaku di seluruh Siloam Hospitals Group

GREAT Promo

Paket MCU
Corporate Health Index

Mulai dari MCU, Rekapitulasi Hasil hingga program wellness
setelah kegiatan MCU
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GREAT Promo

FREE UPGRADE
KAMAR
1 Tingkat kelas kamar*

• Peserta dengan hak kamar kelas 3 naik kelas 2
• Peserta dengan hak kamar kelas 2 naik ke kelas 1
• Peserta dengan hak kamar kelas 1 naik kelas VIP

*Selama kamar masih tersedia
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